
بمعجععزة, التعععبير التعبير على بآية التعبير رجحان تبين أشياء الثلةثة فهذه
أوجه:  ةثلةثة من بمعجزة التعبير من خير بآية

معجزة.  دون آية بتعبير جاء القرآن أول: أن
والمشعععوذ السععاحر مععن النععبي, تكععون غيععر من تكون المعجزة ةثانيا: أن

والشياطين. 
علععى علمععة تكععون أن العجاز, المقصععود مجرد المقصود ليس ةثالثا: أنه

النبي.  صدق
العججذاب )) بنججزول اللججه أمججر جججاء " (( فإذا وجل: عز الله قال
وخسر (( بالحق ومكذبيها الرسل )) بين (( قضي الكفار على

للناس, وهججم والخسران القضاء ظهر )) أي المبطلون هنالك
الكععوني, تعععالى الله أمر جاء  إذا" ذلك قبل وقت كل في خاسرون

سنذكره.  كما وشرعي قسمين: كوني إلى ينقسم الله أمر لن
النصععر الكععافرين, ونععزول على العذاب  بنزول)) الله أمر جاء (( فإذا
وجععل, عععز اللععه هععو والقاضععي))  بججالحق (( قضي وأتباعهم للرسول
بععالحق, كمععا يقضي الذي هو تعالى الله به, لن للعلم هنا الفاعل وحذف

ل دونججه مججن يججدعون والججذين بالحق يقضي (( واللهتعالى:  قال
قععوله: فععي كمععا بععه للعلععم أحيانععا الفاعععل ) ويحععذف) بشيء يقضون
حععذف أنه يقال وقد الية؛ هذه في  وكما)) ضعيفا النسان (( وخلق

هععم بععالحق القاضي الله, وكذلك هو القاضي للتعميم, ليكون هنا الفاعل
الول عععدوهم, لكععن علععى بالنتصار بالحق قضوا وأتباعهم, لنهم الرسل

به.  للعلم حذف لكن واحدا الفاعل يكون أن أولى
الخسععران: فععوات  هنا)) المبطلون هنالك وخسر بالحق (( قضي

:المؤلف قال الزمان, ولهذا به للمكان, والمراد إشارة الربح, وهنا: اسم
المبطلون.  الوقت ذلك في  المعنى: خسر" وقت كل " في

قد قلنا: بلى, لكن ؟ للمكان إشارة هنا إن تقولون قائل: ألستم قال فإذا
 للبعععد, والكععاف)) (( هنالكقععوله:  فععي للزمان, والل م إشارة تستعار
القضععاء الباطععل, لن فععي وقعععوا الععذين خطععاب, المبطلععون: أي حععرف
ضععد أهلععه, والباطععل خسر الباطل زال الباطل, وإذا زوال يقتضي بالحق

الخععبري الكل م فععي بحسععبه, فالباطععل موضععع كععل فععي الحععق, ويفسععر
ومععا الغععش المعاملععة فععي الجععور, والباطععل الحكم في الكذب, والباطل

بحسبه.  موضع كل في يفسر الباطل أن ذلك, المهم أشبه
مععن  احععترازا" وقججت كججل فججي خاسججرون " وهمالمؤلععف:  وقععول



نععزول حععال فععي خاسععرون أنهععم ظععان يظن لئل هنالك قوله في الشارة
مععا إلععى حاجععة يقععال: ل وقت, وقععد كل خاسرون أنهم فقط, مع العذاب

وبععانت, خسععارتهم ظهععرت أي هنععاك وخسععر المقصود المؤلف, لن قال
أبععو قععال ربحععوا, كمععا أنهععم القائل يقول ربما بالعذاب يأتوا أن قبل لنهم

ربععح أنععه سععجال, فظععن والحرب بدر بيو م قال: يو م أحد يو م في سفيان
اليو م. ذلك في

القععرآن, فيقععال: يسععتدرك وأل ظاهرهععا علععى اليععة تبقععى أن فععالولى
نععزول قبععل خسععرانهم وبان, أما خسرانهم ظهر  أي)) هنالك (( خسر

أدالهععم إذا فيمععا يربحون القائل: إنهم يقول قد ببين, إذ ليس فهو العذاب
بععأن نعتقد أن لنا يجوز ل مستقرة, لنه غير إدالة السل م على تعالى الله
فقععد هععذا بععالله ظن من مستقرة, بل إدالة السل م على الكفر يديل الله
بيججن نججداولها اليججام (( وتلكيقععول:  اللععه السوء, لكععن ظن به ظن

 )). الناس
لقععوله: السععابقين الرسععل إةثبععات الكريمععة: أول اليععة هععذه فوائععد مععن

)). قبلك من رسل أرسلنا (( ولقد
بعععد إل يعععاقبهم لععم حيععث عبععاده فععي وجععل عععز اللععه عدل فوائدها ومن

إليهم. أرسل الذين القو م هؤلء وتكذيب الرسل إرسال
: لقععوله محمععد بعععد رسععول ل أنععه إلععى الشارة الكريمة الية فوائد ومن

الفائدة يقل: سنرسل, وهذه ) ولم) قبلك من رسل أرسلنا (( ولقد
مععا الواقععع لععول اليععة مععن مأخععذها القويععة, يعنععي بتلك ليست الواقع في

مضى. شيء عن يتحدث إنما الله لن الية من أخذناه
صععلى محمد على الله قصه من الرسل من الكريمة: أن الية فوائد ومن
قصصججنا مججن (( منهملقععوله:  يقصععه لععم من ومنهم وسلم عليه الله

)). عليك نقصص لم من ومنهم عليك
اللععه كل م إةثبععات يعنععي يتكلععم تعععالى اللععه الكريمععة: أن اليععة فوائد ومن

فععي وأمععا الةثر تتبع الصل في  والقص)) قصصنا من (( منهملقوله: 
وجععل, عععز يتكلم الله أن على يدل سلف, وهذا من أخبار ذكر فهو الكل م
السلف.  وإجماع والسنة الكتاب عليه دل ما هو وهذا
. يسمع بصوت يتكلم نعم ؟ ل أو يسمع بصوت يتكلم هل ولكن
المععم عن حديثه في وجل عز الله حكمة الكريمة: إةثبات الية فوائد ومن

إل ذلععك ومععا يقععص لععم ومععن نبععأهم علينععا قععص مععن قسم حيث السابقة
. بالغة عظيمة لحكمة



اللععه أيععدهم والسععل م الصععلة عليهععم الرسل أن الكريمة الية فوائد ومن
بججإذن إل بآيججة يججأتي أن لرسججول كان (( وما:  لقوله باليات تعالى
).) الله
منزلتهععم بلغععت مهمععا اليععات إيجععاد يملكععون ل الرسععل أن فوائدها ومن

أن لرسججول كججان (( ومالقععوله:  واحدة بآية يأتوا أن يملكون ل فإنهم
)). الله بإذن إل بآية يأتي
لية اليعة فوائد ومن ة: تس فعإن والسعل م الصعلة عليعه الرسعول الكريم

أنججزل لول (( وقالوا:  يقول تعالى الله ولكن آيات منه يطلبون الكفار
عليععه الرسععول ) يسلي) الله عند اليات إن قل ربه من آيات عليه

أن شععاء اللععه, إذا إلععى هععو بععل إليععك ليس المر هذا وأن والسل م الصلة
. الحكيم فهو وإل آتاك آية يؤتيك
نوعععان: إذن وجععل. والذن عععز للععه الذن إةثبات الكريمة الية فوائد ومن

كوني.  وإذن شرعي
ومععا وتغييرهععا وإعععدامها وإيجادهععا بالمخلوقععات يتعلععق ما الكوني فالذن
هذا.  أشبه

: تعععالى قععوله إلععى بالمشععروعات, فلننظععر يتعلععق مععا الشععرعي والذن
أن يصععح  شرعي, ول)) تفترون الله على أم لكم أذن آلله (( قال

تعععالى: فيععه. وقععوله اللععه أذن فقععد فعلععوه إذا أنععه نعلععم لننا كونيا يكون
)) اللججه بججه يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم (( أم

وقع, فقععد لنه كونيا إذنا يكون أن يجوز ول شرعا به يأذن لم شرعي, أي
ذا (( مججنتعععالى:  اللععه كونيا, وقال إذنا هؤلء شرع فيما تعالى الله أذن

أن وجععل عععز اللععه من يطلب ) الشفاعة) بإذنه إل عنده يشفع الذي
إذن درجععاته, وهعذا يرفععع أو ذلععك أشععبه معا أو شخص عن العذاب يخفف
شك. ل كوني
قععد تعععالى الله أن الختيارية, يعني الله أفعال إةثبات الية هذه فوائد ومن

هنععا  وإذا)) اللججه أمججر جججاء (( فإذالقععوله:  شععاء مععا أمععره من يحدث
اللععه أن علععى يععدل بعععد, وهععذا يععأتي لععم المععر للمسععتقبل, إذن شرطية
الذين ونحوهم للشاعرة خلفا الختيارية بالفعال متصف وتعالى سبحانه

بالفعععال يوصععف الختيارية, كيف بالفعال يوصف ل تعالى الله قالوا: إن
أمرين:  أحد يقتضي هذا قالوا يوصف قلنا إذا ؟ الختيارية

يكعون أن يستلز م كونه ناقصا, أما يكون أن حادث, وإما الله يكون أن إما
تقععو م الحوادث أن أةثبتم بحادث, فإذا إل تقو م ل الحوادث فلن حادةثا الله



بحععادث, هععذه إل تقععو م ل الحععوادث حادةثععا, لن اللععه يكععون أن لزمكم به
واحدة. 

لععم فلمععاذا كمععال الن فعلععه الععذي الفعععل هععذا كان إذا فنقول النقص أما
عنععه, الله ينزه أن يجب نقص فهو كمال يكن لم وإن ؟ قبل من به يتصف

تلبيس:  أنه شك ل وهذا
أتععاكم أيععن نقععول: مععن بحادث إل تقو م ل الحوادث أن الول: فقولهم أما
تقو م ل الحوادث أن قال من ؟ الفاسدة آرائكم من أ م جيوبكم أمن ؟ هذا
عليهععا, سابقون تكون, ونحن أن قبل تحدث الن منا بحادث, الحوادث إل

أزلععي, عليععه, وسععبقه سععابق وهععو يحععدةثه وجععل عز الله يحدةثه ما فكذلك
نقضها.  على الدليل دليل, بل ول دليل إلى تحتاج باطلة هذه فدعواكم

يكععن لععم وإن ؟ قبععل مععن بععه يتصععف لم فلماذا كمال كان إن قولكم وأما
اللععه فعل أن نقول لننا باطل أيضا نفيه, نقول: هذا يجب نقص فهو كمال
ال كمعال هو يحدةثه الذي اللعه ععدمه, لن حعال كمعال إحعداةثه, وليعس ح
وجععوده حال كمال, وفي يكون ل عدمه حال بالكمال, ففي متصف تعالى
ان وهعو النسعان واضح, فعل الكمال, وهذا هو يكون ا النس يكعون أحيان

يفعله. أل الحكمة مناسب, وتكون غير يكون وأحيانا محله وفي مناسبا
وضععلل, لن باطععل بععالله يتعلق فيما العقل إلى الرجوع أن نعرف وبذلك
ل والسععنة الكتاب إلى بالله يتعلق فيما يهم, فالرجوع وقد يزل قد العقل
مصدر فيكون إليه يرجع أيضا السلف إجماع يقال أن إل لهما, اللهم ةثالث

وصععفاته وأسععمائه وجععل عععز اللععه بعذات يتعلق وفيما العقيدة في التلقي
قععول إلععى حاجععة ل نقععول السععلف, لكننععا وإجمععاع والسععنة ةثلةثة: القرآن

. طيب سنة أو كتاب عن إل يكون ل السلف إجماع لن السلف إجماع
الرسععول كععذبوا الععذين المشععركين هععؤلء الكريمة: تهديد الية فوائد من

)) بججالحق قضججي اللججه أمججر جاء (( إذالقععوله:  والسل م الصلة عليه
فععي الشععرط وقععع تفيععد إذا يقولععون: إن البلغععة علمععاء أن التهديد ووجه

زيععدا أن ذلععك من فأكرمه, تفهم زيد جاء لك: إذا قلت إذا المستقبل. كما
للمحتمععل, إن لكععن شععرطية إن فإن إن متأخر, بخلف يأتي, لكنه سوف

فععأكرمه, يكععون جععاء إذا محقععق, لكععن ليععس فععأكرمه, مجيئععه زيععد جععاء
اللججه أمر جاء (( إذامستقبل, هذه:  بزمن مربوط لكنه محققا المجيء

طيب.  يأتي أن لبد الله أمر أن  يفيد))
الله (( إن:  تععععالى فقوله وشرعي قسمين: كوني إلى ينقسم الله أمر

كونيععا كععان لو ) شرعي, لنه) أهلها إلى المانات تؤدوا أن يأمركم



قضججى (( إذاشععرعي,  هو إذن أهلها إلى المانة يؤدون الناس كل لكان
يكععون الن المععر ) كععوني, فصععار) فيكججون كن له يقول فإنما أمرا
. شرعيا ويكون كونيا
فععإنه عذاب أو عقاب من الله قضى ما الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن
اللععه يكععون أن بععذلك فينتفي هذا  وعلى)) بالحق (( قضيلقوله:  حق

عاقبه.  لمن ظالما تعالى
الجععواب: ؟ الصالحون وفيهم بالمة تنزل العقوبة قائل: أليست قال فإن

علعى عقوبععة تكعون لكنها الصالحون وفيهم المة على العقوبة بلى, تنزل
قععالت لمععا الصععالح, ولهععذا علععى سععيئات وتكفير درجات ورفعة المسيء

كججثر إذا ( نعم:  قععال ؟ الصالحون وفينا المؤمنين: أنهلك أمهات إحدى
بالجميع. العقوبة حلت الطيب على الخبث غلب  فإذا) الخبث

العععذاب بععه نععزل إذا خاسععر المبطععل الكريمععة: أن اليععة هذه فوائد ومن
). ) المبطلون هنالك (( خسر:  لقوله

كان (( وما:  تعالى قال رابحا, ولهذا فالمصلح خاسرا المبطل كان وإذا
الهعل كعان إذا ) ولهذا) مصلحون وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك

المععة تهلععك فقد صالحين كانوا إذا المة, لكن يهلك ل الله فإن مصلحون
الطلبععة, انتفععاء مععن كععثير لهععا يتفطععن ل قععد نقطععة الخبث, وهذه كثر إذا

صععالحين كانوا إذا الصل,ح, أما ومحاولين مصلحين الهل كان إذا الهلك
مععا الخبععث كععثر ولععو الصععل,ح مععع الخبث, أما كثر إذا الهلك يقع قد فإنه

كمععا نقطععة تهلععك, وهععذه لن فإنها به وتسعى الصل,ح تحاول المة دامت
الناس.   من كثير لها يتفطن ل قد لكم قلت

؟ اليا م هذه بجهلهم يعذرون  فهل...:  الطالب
عععن إل الحععق يعععرف ل مععن العوا م من بجهلهم, لن يعذرون : قد الشيخ
منحرفععون, فيعععذرون, المعينععون النععاس معينيععن, وهععؤلء أنععاس طريق
صععحفا يقععرؤون ول إذاعععات يسععمعون ل البعيدة الغابات في أناس وربما

 شيئا.  يعرفون ول
مجن (( وإن تعلععى اللععه قععوله علععى المستشرقين بعض : أورد الطالب

 ؟... النبياء بين ما فترات هناك أنه  على)) نذير فيها خل إل أمة
نععذيرا يبقععى النذير أن معناه ليس النذير جاء إذا غلط, لنه هذا : ل الشيخ

وإبراهيععم إسععماعيل رسععالة رسععالته, أليسععت تبقى فقط, قد حيا دا م ما
صععلى الرسععول بعثععة قععرب إلى العرب في بقيت والسل م الصلة عليهما

لحععي, بععن عمععرو مععن العرب على الشرك دخل ما وسلم, أول عليه الله



متأخر.
فععترة هنععاك وسععلم عليه الله صلى الرسول بعثة قبل : النصارى الطالب

  ؟... الوحي ينقطع يكاد
ومحمععد عيسععى بيععن مععا امتععداد معناه لحكمة, يعني الفترة : هذه الشيخ

إلععى ضععرورتهم شععدة النععاس يعععرف حععتى لحكمععة والسل م الصلة عليه
الرسالة. 

نوفععق كيععف بالتبليغ يأمر ولم إليه أوحي الذي أنه النبي : تعريف الطالب
اللججه بعثججه نججبي من ( ماوسلم:  عليه الله صلى النبي قول وبين بينها
 ؟) يعلمه ما خير لمته يبين أن عليه حقا كان إل

فععي تجععد الرسععول, ولهععذا به الرسول, المراد بالنبي المراد : هذا الشيخ
أوحينججا (( إنا:  النبياء بلفظ تذكر رسل, ولكن هم أنبياء الكريم القرآن
: الخير في قال ) ةثم) بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك

 )). نبيا صديقا كان (( إنه )) ومنذرين مبشرين (( رسل
؟ النبياء آيات ) على لفظة: ( الدلئل نطلق أن يصح : هل الطالب
الرجععل يسععمى غيععره, ولهععذا إلععى يهععدي ما الدليل نعم, لن : أي الشيخ
وبينات.  دليل أنها شك ل هاديا, فاليات يسمى الطريق يدلك الذي
ول للخععر مرادفععا اللفععظ دا م مترادفة, فما دليل, واللغة الية نقول نحن

به. نعبر أن مانع فيه ليس محذورا يتضمن
؟ والرسل النبياء عدد على دليل في : هل الطالب
ةثلةثمائععة منهععم ألفععا وعشرين أربعة كانوا أنهم ذر أبي حديث : فيه الشيخ
قععال العلمععاء بعض الحديث أنبياء, لكن والباقي رسول رجل عشر وبضعة

شععيء هنععاك أعلععم, معا فععالله صععححه حبان ابن كان صحيح, وإن غير أنه
ول النبيععاء وكععذا, ل كععذا عععددهم بععأن العقيععدة فععي النسععان إليععه يركععن

. الرسل
؟ رسول نبي كل وليس نبي رسول كل بأن القول هل : شيخ الطالب
: صحيح.  الشيخ

؟ والكرامة المعجزة ضوابط هي : ما الطالب
النبياء, وكمععا آيات هي وشعوذة, المعجزة وكرامة معجزة : عندنا الشيخ

للعععادة خارق أمر كل الكرامة معجزة؛ نسميها ول آية نسميها أننا سمعت
كععل فهععو والشعععوذة السحر أما الرسول؛ متبع يد على تعالى الله يظهره
الرسول.  مخالف يد على يظهر للعادة خارق

النبي لشتبه الكرامات أةثبتنا أنا وقالوا: لو الكرامات المعتزلة أنكرت وقد



بالساحر.  بالولي, والولي
الكرامععة ظهععرت نععبي, والععذي أنععه يقععول النبي مغالطة, لن فيقال: هذا

معععروف وليععا ول نبيععا ليس والساحر بنبي؛ وليس ولي أنه يقول يده على
التباس.  يكون أن يمكن للشرع, فل مخالف فاسق بأنه

ههالرجيععم:  الشععيطان من بالله : أعوذ القارئ لل ذذي (( ال للجج لل ا لعجج هم لج هكجج لل

لم لعججا نن لل هبججوا ا لك نر لت لهججا ذل نن لهججا ذم نن ذم لن لو هلو هك نأ نم لتجج هكجج لل لو لهججا *  هع ذفي ذف لنججا لم
هغججوا هل نب لت ذل لهججا لو ني لل ةة لع لججج نم ذفججي لحا هك ذر هدو لهججا هصجج ني لل لع للججى لو لع ذك لو نلجج هف نل ا
لن هلو لم نح ).  .  ) هت

: " وتعععالى تبععارك اللععه قععال الرجيععم الشععيطان مععن بععالله : أعوذ الشيخ
هنججا خاصججة البججل )) قيججل النعججام لكججن جعججل الججذي (( اللججه

. " والغنم والبقر والظاهر
لكععم, مسععخرة صععيرها : أي  جعععل)) النعام لكم جعل الذي (( الله
يكععون وجععل عععز اللععه إلععى المضععاف الجعل كوني, لن جعل هنا والجعل

شععرعيا, ففععي جعل كونيععا, ويكععون جعل يكععون قدرا, يعنععي كونا, ويكون
ول وصججيلة ول سائبة ول بحيرة من الله جعل (( ما:  تعالى قوله
أكثر ((وجعلناكم:  تعععالى قععوله شععرعي, وفععي الجعععل ) هععذا) حام

جعججل الجذي (( اللجه:  هنععا تعالى قوله كوني, وفي جعل ) هذا) نفيرا
" قيججلالمفسععر:  قععال نعم؛ جمع كوني, والنعا م  جعل)) النعام لكم

معن أعععم هو ما والظاهر بل"  والغنم والبقر والظاهر خاصة البل
وبقععر إبل من لنا سخره الذي الحيوان من علينا به الله أنعم ما ذلك, وهو

شيء. وغيرها, كل وفيلة وغنم
وتعععالى سبحانه الله قسم))  تأكلون ومنها منها (( لتركبواوقوله: 

تركععب, ول يعنععي تؤكععل وقسععم تركععب قسععمين: قسععم إلى النعا م هذه
للتبعيععض الععتي من للتبعيض, وعلمة الموضعين في من تكون هذا وعلى

وبعضععها بعضععها وقل: لتركبوا من احذف بعض, فهنا كلمة محلها يحل أن
كلمعة محلهعا يحعل أن التبعيضية من علمة الكل م, فهذه تأكلون, يستقيم
النقسععا م, يعنععي ل التقسععيم  هععذا)) تججأكلون (( ومنهابعض, وقوله: 

فإنهععا مثل: البل يركب وما يأكل ما النعا م من يوجد أن يمكن أنه بمعنى
)).   تأكلون ومنها منها (( لتركبوا وتركب تؤكل

" والصججوف والججوبر والنسل الدر )) من منافع فيها " (( ولكم
جاءت وغيرها, ولهذا البضائع المنافع, كنقل من ذلك والشعر, وغير يعني
مععا الجموع منتهى الجموع, وصيغة منتهى بصيغة منفعة جمع منافع كلمة



مفاعيل.  أو مفاعل وزن على كانت
إلى القثقال حمل )) هي صدوركم في حاجة عليها (( ولتبلغوا

(( ولتبلغججوا قععوله: )) " تحملججون الفلك وعلى (( وعليها البلد
الةثقععال, حمععل بأنهععا المؤلععف  فسععرها)) صدوركم في حاجة عليها
جمال فيها (( ولكم:  تعالى قوله وأنها ذلك غير أنها يظهر الذي ولكن
) يعنععي) بلججد إلى أقثقالكم وتحمل تسرحون وحين تريحون حين

كععانت وغيرهععا, وإن والخيلء الفخععر محبة من النسان قلب في يكون ما
حاجععة هذه أن شك ل والخيلء, لكن كالفخر ممنوعة تكون قد المور هذه
البععل مععن المواشي من كثيرا غنم إذا وسرورا فرحا يجد إنسان, أنه لكل

فععي طعمععا لهععذا النسععان وغيرهععا, يجععد والرانب والظبي والغنم والبقر
بهعا, فعإن التجار النفس في الحاجات أيضا: ومن يقال أن نفسه, ويمكن

الحاجة نوع يذكر لم وتعالى سبحانه النعا م, والله بهذه يتجر الناس بعض
المور.  هذه مثل من القلب في يقع ما كل فيشمل

الفلججك وعلججى وعليهججا صججدورك فججي حاجججة عليهججا (( ولتبلغوا
)) السججفن الفلك (( وعلى البر )) في )) " (( وعليها تحملون

نحمععل النعععا م هععذه أن وجععل عز الله  بين)) " (( تحملون البحر في
الفلججك مججن لكم (( وجعل:  تعالى قوله في كما السفن وكذلك عليها

نعمججة تججذكروا قثججم ظهججوره علججى لتسججتووا تركبون ما والنعام
وما هذا لنا سخر الذي سبحان وتقولوا عليه استويتم إذا ربكم

). ) لمنقلبون ربنا إلى وإنا مقرنين له كنا
لنععا جعلها حيث النعا م بهذه علينا الله نعمة بيان الفوائد من الية هذه في

مذللة.  مسخرة
على ليس هذا أن المعلو م وأكلها, ومن ركوبها جواز الية هذه فوائد ومن

النسععان أراد عليه, لععو يشق وجه على يركب ل يركب الذي إطلقه, فإن
هععذا قلنا عليها واحد, فأردف من أكثر تطيق ل وهي بهيمة على يركب أن
علععى ليععس تععأكلون منهععا أيضععا المشقة, وكذلك من ذلك في لما يجوز ل

ولكنهععا تؤكععل ل الحمععر, فإنهععا مثل نأكله ل ما النعا م هذه من إطلقه, إذ
وتركب. عليها تحمل

وجوه من به ينتفع ما كل جواز الصل الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن 
ذلععك علععى  وبنععاء)), منججافع فيهججا (( ولكمالنعا م,  هذه في النتفاع

المنععافع, من ذلك عليه, لن يشق لم إذا عادة يركب ل ما يركب أن يجوز
اركععب, لن لععه قلنا عليها يركب أن إلى واحتاج بقرة النسان مع كان فلو



شععق فععإن عليها يشق لم المنافع, ما أطلق تعالى المنافع, والله من هذه
محر م. الحيوان إيذاء لن ممنوعا كان عليها
الفععر,ح مععن العبععد قلععب فععي يقععع ما الكريمة: جواز الية هذه فوائد ومن

والخيلء, فمععا الكبريععاء إلععى ذلععك يععؤدي أل بشرط النعا م بهذه والسرور
مما هو بل عليه يل م ل النسان فإن المبا,ح المر نطاق في الفر,ح هذا دا م

له. الله جعله
هعذه علععى بحملنعا وجل عز الله نعمة الكريمة: بيان الية هذه فوائد ومن

نركبععه وما الماء في نركبه ما لنا سخر الله أن الفلك, يعني وعلى النعا م
عليععه نحمععل مععا القرآن, وهو نزول بعد حدث ةثالث تسخير البر, وهنا في
وجوية.  وبحرية برية بمراكب علينا أنعم وجل عز الله الجو, فيكون في
 يريكععم: أي)) تنكججرون الله آيات فأي آياته (( ويريكمتعالى:  قال

الثلةثي, لنه من ل الرباعي من فيري هذا تروها, وعلى حتى لكم يظهرها
)) (( آياتهالنسععان, وقععوله:  يراه حتى الشيء أظهر يري, أي أرى من

لهم (( وآية:  تعالى قال الشيء, كما على العلمة هي آية, والية جمع
لججم (( أو:  تعالى ) وقال) المشحون الفلك في ذريتهم حملنا أنا

هععي علمة, فمععا ) أي) إسرائيل بني علماء يعلمه أن آية لهم يكن
الغيععث نععزل إذا صععفة, فمثل مععن بها يختص ما على علمة الية ؟ العلمة
بأهلهععا الرض اهتزت وجل, إذا عز الله رحمة على آية فهو الرض وأنبتت

حيعث قعدرته وعقعابه, وعلعى اللعه سعخط على آية فهو بأهلها خسفت أو
بععه, يختععص مععا علععى آيععة هذا فيكون العظيمة الكبيرة الرض هذه يزلزل

علععى آيععة كلها إنها نقول صفة, ل من به تختص ما على آيات إذن فاليات
العععزة, وآيععة علععى الرحمععة, وآيععة على آية يكون ما منها واحد, بل شيء
جرا.  القدرة, وهلم على الحكمة, وآية على

شععيء علععى تععدل كلهععا هععل اليععة العلمة, هععذه ؟ وهي آية جمع آيات إذا
بها.  يختص ما آية لكل ؟ بها يختص ما آية لكل أو اليات من معين

أنهععا علععى منصععوبة اسععتفهامية  أي: هنا)) تنكرون الله آيات (( فأي
أو تنكرونهععا الية كانت لو  وأسألكم)) (( تنكرونلقوله:  مقد م مفعول

هععذا النصععب, لن نرفعهععا, ويجععوز ؟ نرفعهععا أو أي ننصب فهل تنكرونهم
الشتغال.  باب من يكون

قلععت: زيععدا الله, لو كل م في نتصرف ل حتى عندي من مثل لكم وأضرب
أكرمته, قلت: زيد مقد م, ولو مفعول أنه على النصب يتعين أكرمت, هنا

علععى فيكععون النصععب الصل, وأمععا لنه أرجح والرفع الوجهان يجوز فهنا



يستوفي لم مؤخر وعامل مقد م معمول جاء فإذا الشتغال, وعليه سبيل
هععذا يقتضععيه مععا حسععب السععابق المعمول هذا يكون أن يجب فإنه عمله

 العامل, 
)) " (( تنكججرون وحججدانيته علججى )) الدالججة اللججه آيات " (( فأي

علععى دالة آيات ليست أحسن, لنه لكان أعم هو ما المؤلف قال لو يعني
الية.  بتلك يختص ما الوحدانية, وعلى على فقط, بل الوحدانية

آيات (( أيقوله:   يعني" وتذكير توبيخ )) استفهام " (( تنكرون
التوبيععخ بيععن جععامع تحععدي, فهععو اسععتفها م أيضععا  وهععو)) تنكرون الله

تنكروها.  أن يمكنكم ل ظاهرة آية هذه والتحدي, يعني
أي, أيععة, ويقععال يقععال  لنععه" تججأنيثه مججن أشهر أي قال: " وتذكير

إليععه المشار كان ولو التأنيث من أشهر التذكير يكون المؤلف كل م وعلى
يقععل: فأيععة مؤنث, ولععم  وآيات)) الله آيات (( فأيقال:  مؤنثا, ولهذا

إل سائغا هذا لكان الله آيات قيل: فأية لو القرآن غير في الله, لكن آيات
مرجو,ح.   أنه
عبععادة علععى وتعععالى سععبحانه اللععه الكريمععة: نعمععة اليععة هععذه فوائد من

مععا إلععى ووكلنععا ذلك عنا لخفى الله شاء عليه, ولو الدالة اليات بإراءتهم
هععذا يكععون حععتى اليععات يظهر أنه رحمته من وفطرنا, ولكن نفوسنا في

وجل. عز الله آيات معرفة من الفطرة في ما على عونا
الجحععد لععول به يعترف بما النسان تحدي : جواز الكريمة الية فوائد ومن

اليععات جحد أحدا أن تعرف  وهل)) تنكرون الله آيات (( فأيلقوله: 
أنفسععهم أن مععع اللععه بآيات جحدوا وقومه, فإنهم فرعون ؟ بها تيقنه بعد

بها.   مستيقنة
عاقبججة كججان كيف فينظروا الرض في يسيروا (( أفلمقال:  ةثم

آخععره ) إلععى) قججوة وأشججد منهججم أكججثر كججانوا قبلهججم مججن الذين
يكععون أن يحتمععل السععتفها م  هععذا)) الرض فججي يسججيروا (( أفلججم

قوله هذا الرض, ويؤيد في سيروا المر, أي بمعنى فيكون للحث, وعليه
للتوبيععخ, أي يكععون أن  ويحتمععل)) الرض فجي سيروا (( قلتعالى: 

الرض.  في السير عد م على هؤلء توبيخ
بععالقلب السععير بععالقلب, أمععا بالقععد م, والسععير السععير يشمل هنا والسير

السابقة, ول المم عن النسان يقرأ الصادقة, بحيث الخبار إلى فمرجعه
السابقة, لقول المم عن الحديث في وجل عز الله كتاب من أصح شيء

نججوح قججوم قبلكججم مججن الججذين نبأ يأتكم (( ألموتعالى:  تبارك الله



أصح شيء ) فلالله) إل يعلمهم ل بعدهم من والذي وقثمود وعاد
بالقلب. سير السنة, هذا به وصحت العزيز الكتاب به جاء مما الخبار في

بالمكععذبين, تعععالى اللععه صععنع مععا لينظر النسان يمشي أن بالقد م السير
بهععم, اللععه صععنع مععاذا لينظععر ةثمععود ديععار إلى النسان يسير أن ذلك مثال
وهععو إل يععدخلها أن يجععوز وسععلم: ل عليععه الله صلى النبي قال كما ولكن

للتنععزه إليها ذهب من وأما المكذبين؛ هؤلء أصاب ما يصيبه أن خوف باك
إليهععا اليو م, يذهبون الناس من كثير يصنع يجوز, كما ل ذلك فإن والفرجة

سععبيل علعى باكون, بل وهم يدخلها أن والعتبار, ول العظة سبيل على ل
ول حععرا م النزهععة, وهععذا سععبيل وعلععى السععابقين آةثار على فقط الطلع
يحل. 

)) عاقبة كان كيف فينظروا الرض في يسيروا (( أفلموقوله: 
نفععي وقلععب, حععرف وجععز م نفي حرف لم نقول: إن أن الجملتين إعراب

الماضي.  إلى المضارع تحول لنها تجز م, قلب لنها تنفي, جز م لنها
هععي هععل شععك, لكععن ل  عاطفععة)) يسججيروا (( أفلمقوله:  في والفاء

ذلععك الجمل, في من قبلها ما على عاطفة أو محذوف مقدر على عاطفة
قولن: 
بمععا الهمععزة, ويقععدر بعععد مقععدر محععذوف على عاطفة الول: أنها القول

طبيعي.  ترتيب الهمزة بعد فترتيبها هذا المقا م, وعلى يناسب
هنا الفاء تكون ذلك على السابقة, وبناء الجملة على عاطفة والثاني: أنها

الهمععزة. والقععولن قبععل يكععون موضعععها أن إذ موضعععها عععن مزحلقععة
مقععدر علععى عاطفععة أنها الول التقدير على بالنحو؛ العلم لهل معروفان

الرض.  في يسيروا فلم المعنى: أغفلوا يكون الهمزة بعد
ون هعذا يسعيروا, وعلعى علعى عاطفعة  الفاء)) (( فينظرواوقوله:  يك

فععاء بعععد منصععوبة تكععون أن ينظروا, ويحتمععل فلم يسيروا المعنى: أفلم
فأكرمك, وما تزرني تقول: لم فينظروا, كما سيرهم السببية, أي: انتفى

الكل م.  من ذلك أشبه
 كيععف: هععذه)) قبلهججم مججن الججذين عاقبججة كججان (( كيججفوقععوله: 

اني خعبر نصعب محعل فعي وهعي للسعتفها م مقعدما, وعاقبعة: اسعمها, ةث
اللععه ذكرهععا العاقبععة ؟ العاقبة هي  فما)) قبلهم من الذين (( عاقبة

نمقععوله:  فععي القتععال سععورة فععي تعالى لل لف لأ هروا ((  ذسججي ذض ذفججي لي نر ل
ل ا

هروا هظ لين لف لف ني لن لك هة لكا لب ذق لن لعا ذذي لل نن ا نم ذمجج ذهجج ذل نب لر لق لمجج هه لد للجج نم ال ذهجج ني لل لع
لن ذري ذف لكا نل ذل لها لو هل لثا نم هعؤلء النظعر, أن فائعدة هعو ] هعذا10: ) [محمعد) لأ



عععز اللععه دمرهععم ذلععك قععوة, ومععع هععؤلء مععن أشد كانوا المكذبين القو م
الكيفيععة, فصععاروا في أي قوة العدد, وأشد في أي منهم أكثر وجل, كانوا

وقصور.  مصانع من الرض في والكيفية, وآةثارا العدد في عنهم متميزين


